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1. A kutatás el zményei 

 

A berlini fal és a keletnémet menekültkérdés témája a rendszerváltozásig korlátozott 

mértékben volt kutatható. Ennek oka els sorban az volt, hogy a Német Demokratikus 

Köztársaság levéltáraiban lév  iratanyag jelent s része nem volt hozzáférhet  a kutatók 

számára. Nyugat-Európában számos publikáció jelent meg a témában a berlini fal 

leomlását megel  évtizedekben – ezek leggyakrabban nyugatnémet forrásokra 

támaszkodtak. A fal megépítésének 20. évfordulójára megjelent bibliográfiai 

összefoglalóból1 arra lehet következtetni, hogy az 1980-as évekig dönt  többségben nem 

tudományos igényességgel készült írások születtek, hanem napilapokban megjelent 

tudósítások és a publicisztikai írások domináltak.  

A rendszerváltozás után sorra nyíltak meg a levéltárak, és egyre jobban 

hozzáférhet vé váltak azok a dokumentumok, amelyek lehet vé tették a téma korábbiaknál 

sokkal alaposabb feldolgozását. Azok a történeti munkák, amelyek a fal fennállásának 

idején születtek, számos helyen pontosításra és jelent s b vítésre szorulnak a ma már 

hozzáférhet  levéltári anyagok alapján. Történészi szempontból különösen értékesek azok 

az iratok és dokumentumok, amelyek az NDK és a Szovjetunió szempontjából segítik a 

téma árnyalt megközelítését. Ennek kapcsán elegend  a fal megépítésével kapcsolatos 

óriási iratanyagra utalni, amelyb l a fal megépítésének el zményeivel, a döntéssel, a 

határzárás el készítésével és annak kivitelezésével kapcsolatban rendkívül fontos 

ismeretek nyerhet k.  

A rendszerváltozás óta több tucatnyi élménybeszámoló jelleg  visszaemlékezés, 

nem tudományos céllal készült összefoglaló, zsurnalisztikai írás, illetve propagandaanyag 

jelent meg a témában, amelyeket a kutatónak csak alapos forráskritikával szabad 

tanulmányoznia. Az els sorban történészek által publikált tudományos munkák viszont 

sokszor egymásnak ellentmondó adatokat és információkat tartalmaznak. A 

menekültkérdés és a berlini fal témájának kit  német történész szakért i vannak 

(el bbinek például Helge Heidemeyer, utóbbinak Hans-Hermann Hertle), munkáikban 

azonban nem feltétlenül kötik össze a menekültkérdést a fal történetével.  Magyarországon 

a  mai  napig  nem  született  tudományos  igényességgel  megírt  monográfia  a  

menekültkérdésr l és a falról. Németh István és Tollas Gábor szerkesztésében 2008-ban 

                                                        
1 HAUPT, Michael: Die Berliner Mauer. Vorgeschichte, Bau, Folgen. Literaturbericht und Bibliographie zum 
20. Jahrestag des 13. August, 1981. München, Bernard & Graefe, 1981. (Schriften der Bibliothek für 
Zeitgeschichte Band 21) 



jelent meg egy dokumentumokat és tanulmányokat egyaránt tartalmazó vaskos kötet Berlin 

történetér l,2 ám a menekültkérdés ebben sem kapott hangsúlyos szerepet. A témával 

foglalkozó német történészek is csak az elmúlt néhány évben végezték el azokat az 

alapkutatásokat, amelyek eddig megválaszolatlan kérdéseket tisztáztak. A mai napig 

számos alapvet  kérdésben nincs egyetértés a történészek között, s t, több bizonyítottnak 

hitt állítás megkérd jelez dött az elmúlt id szakban. Vitatott például az az alapvet  kérdés 

is, hogy mikor és ki vagy kik hoztak döntést a fal megépítésér l. A témában elmélyül  

kutató hamar szembesülhet tehát fehér vagy szürke foltokkal.  

 

 

2. A disszertáció tárgya, id határa és szerkezete 

 

A disszertáció célja a berlini fal és a keletnémet menekültkérdés bemutatása. A keletnémet 

menekültkérdésnek meghatározó szerepe volt a berlini fal megépítésében és leomlásában. 

Ennek megfelel en a disszertáció nem párhuzamos leírásokból áll, hanem a 

menekültkérdés és a berlini fal közötti összefüggést kívánja bemutatni. Ez az összefüggés 

régóta ismert, mégsem kell en feltárt.  

 A disszertáció id határa 1945 és 1990 közé tehet , hiszen a Berlin 

megosztottságával kapcsolatos problémák, a menekültkérdés el zményei és a német kérdés 

gyökerei a második világháború végéig nyúlnak vissza. A disszertáció nem ér véget 1989. 

november 9-vel, a berlini fal leomlásával, hanem röviden felvillantja a két német állam 

egyesüléséig vezet  utat.  

 A disszertáció – a bevezetést (1. fejezet), a terminológiai kérdéseket tisztázó 2. 

fejezetet és az összegzést (8. fejezet) nem számítva – öt nagy fejezetb l áll össze, melyek 

kronológiailag és logikailag egymásra épülnek. Az els  rész (3. fejezet) Berlin 

megosztottságának kialakulásával foglalkozik a második világháború végét l a blokádon át 

egészen a két német állam létrejöttéig. A második rész (4. fejezet) a menekültkérdés 

történetét mutatja be 1961-ig, és elemzi a fal megépítéséhez vezet  tendenciákat. A 

rendelkezésre álló menekültügyi információk, statisztikai adatok, jelentések, beszámolók 

analizálásával lehetett szemléltetni azt, hogy a munkaer  tömeges kiáramlása milyen 

módon lehetetlenítette el az NDK gazdasági m ködését. Ezt követi a disszertáció 

legfontosabb fejezete: a berlini fal megépítését több aspektusból ismertet  rész (5. fejezet). 

Ezen belül kiemelten vizsgáltam a fal megépítésére vonatkozó döntést, a határzárás 
                                                        
2 Berlin, a megosztott város. Szerk.: NÉMETH István – TOLLAS Gábor. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 



technikai kivitelezését és hatását. Az érdekelt különösen, hogyan lett a szektorhatárból 

államhatár, és hogy a Berlinben él  emberek életében milyen változást hozott a két 

városrész közötti átjárhatóság megszüntetése. Az 1961 és 1989 közötti id szakkal a 

disszertáció negyedik részében (6. fejezet), több résztéma feldolgozásával foglalkozom. 

Megvizsgáltam, hogy mi volt a tiltott határátlépésnek és a t zparancsnak a jogi háttere. 

Külön alfejezetben mutattam be a dezertálásokat, a menekülések leggyakoribb módjait, 

különös tekintettel az 1980-as évek végén feler söd  menekülthullámra. A közelmúltban 

lezajlott történészi viták és a publikált számadatok segítségével pedig a fal áldozatairól 

nyújtok áttekintést. Az utolsó, ötödik rész (7. fejezet) a kelet-közép-európai szocialista 

rendszerek összeomlásával, az NDK-ban 1989-ben zajló folyamatokkal, a berlini fal 

leomlásával és a német egyesüléshez vezet  út bemutatásával foglalkozik. Ebben külön 

alfejezetet szántam a kelet-közép-európai országok német követségeire való menekülésnek 

és a magyarországi határnyitásnak. Utóbbi nemcsak a menekültkérdésre jelentett 

megoldást, hanem közvetett módon hozzájárult a berlini fal leomlásához is. 

 

 

3. A kutatás forrásai, a feldolgozás módszerei és eredményei 

 

A téma levéltári anyagának kutatását négy német levéltárban végeztem. A freiburgi katonai 

levéltárban (Bundesarchiv, Abteilung Militärarchiv) els sorban a Nemzeti Néphadsereg, a 

Népi Rend rség és a határ rizeti szervek iratanyagát tanulmányoztam, ennek révén 

nyertem betekintést a menekültkérdés számos vonatkozásába. A berlini fal megépítésére és 

leomlására vonatkozóan fontos, részben a mai napig publikálatlan anyagot sikerült 

gy jtenem. A berlini tartományi levéltár (Landesarchiv Berlin) iratanyaga a berlini 

blokáddal, a fal megépítésének nyugat-berlini fogadtatásával és a határjárók ügyével 

kapcsolatban nyújtott jelent s segítséget. Az állambiztonsági iratok levéltárában (BStU) 

els sorban az 1961 és 1989 közötti menekültkérdéssel kapcsolatban kerestem és találtam 

iratokat, de itt tudtam anyagot gy jteni a kelet-közép-európai szocialista országok 

állambiztonsági szerveinek m ködésér l is. A pártok és tömegszervezetek levéltárában 

(Bundesarchiv, SAPMO) Walter Ulbricht irodai anyagainak, illetve az 1989-es 

pártanyagok feldolgozására koncentráltam. Levéltári kutatást folytattam továbbá a Magyar 

Országos Levéltárban.  

 A  disszertáció  megírásakor  fontos  célkit zés  volt,  hogy  minél  több  primér  

(lehet ség szerint még publikálatlan) forráson alapuló információt tartalmazzon. Ezt a célt 



leginkább a berlini fal megépítésér l szóló 5. fejezetben sikerült megvalósítani, de a 

mellékletek kiválogatása is ennek a szempontnak lett alárendelve. Megkerülhetetlenek 

voltak a már megjelent forráskiadványok, kézikönyvek, monográfiák és egyéb 

szaktudományos munkák. Azoknál az alfejezeteknél forgattuk haszonnal az utóbb felsorolt 

kiadványokat, amelyeknél levéltári kutatásra nem nyílt lehet ségünk, vagy a források 

megfelel  értelmezéséhez volt szükségünk egy-egy résztémát régóta kutató szaktekintély 

véleményének, kutatási eredményeinek ismeretére. (Utóbbira példa a menekültkérdést 

számok tükrében bemutató 4.4. alfejezet, illetve a berlini fal leomlásáról szóló 7.5. 

alfejezet.) Természetesen voltak olyan résztémák is, amelyeknél csak és kizárólag a már 

megjelent szakirodalomra támaszkodhattunk.  

 A disszertáció legfontosabb tézisei a következ k: 

1. A második világháború utolsó három esztendejében a szövetségesek által 

meghozott döntések Németország és Berlin megosztottságát el re meghatározták. Ha az 

eredeti brit elképzelés szerint vegyes megszállási zónákat hoztak volna létre, vagy Berlin 

felosztása másként történt volna, akkor valószín leg Németország és Berlin nem lett volna 

kettéosztva több évtizeden át (3.1. alfejezet). 

2. A nyugati szövetségesek már a két német állam létrejötte el tt, a berlini blokád 

idején bizonyították, hogy nem adják fel nyugat-berlini hídf állásukat. A nyugati 

titkosszolgálatok 1961. augusztus 13-a el tt – a múltbeli események miatt – egy új blokád 

felállítását valószín bbnek vélték, mint a fal megépítését (3.3. és 5.5. alfejezet). 

3. A belnémet határ kiépítése m szaki szempontból mintát adott a berlini fal 

megépítéséhez (4.2. és 5.6. alfejezet).  

4. A keletnémetek legalább 60%-a Berlinen keresztül hagyta el az NDK-t, mert itt 

lehetett a legkisebb kockázatvállalással elhagyni az országot (4.4. alfejezet).  

5. Az NDK a több mint egy évtizeden át folyamatosan tartó tömeges munkaer  

kiáramlás következtében a gazdasági összeomlás szélére került, és ezt csak a határok 

lezárásával kerülhette el. A menekültkérdés „megoldatlansága” a fal megépítéséhez 

vezetett (4.4., 4.5. és 5.2. alfejezet).  

6. A berlini fal rendkívül hatékony határzárnak bizonyult. 1962-t l, majd 1966-tól 

egészen az 1980-as évek végéig jelent sen csökkent a menekültek száma (6.1. és 6.4. 

alfejezet). 

7. 1961 és 1989 között legalább 138 áldozata volt a berlini falnak. A keletnémet 

politikai vezetés hatalmának meg rzése, a rendszer fenntartása érdekében inkább vállalta 



az állampolgárok megölését, mintsem hogy a szabad mozgás jogát, az ország önkéntes 

elhagyásának lehet ségét biztosította volna számukra (6.5. alfejezet). 

8. Az 1980-as évek végén újra n tt a menekültek száma, nagyon sokan 

próbálkoztak egy harmadik országon keresztül nyugatra jutni. A szocialista országok 

állambiztonsági szolgálatai közötti együttm ködés a kiadatások nagy száma miatt egyre 

inkább problematikussá vált (6.6. alfejezet).  

9. A keletnémet pártvezetés számára a gorbacsovi reform, Lengyelország, 

Magyarország és a többi szocialista állam rendszerváltó útja nem kínált mintát. Az NSZK-

val szembeni éles ideológiai, politikai, gazdasági és kulturális elhatárolódás feladása 

alapjaiban kérd jelezte volna meg az NDK állami létjogosultságát, és rövid id n belül 

politikai öngyilkossághoz vezetett volna. Ezzel is magyarázható, hogy 1989-ben miért 

maradtak el a reformok az NDK-ban (7.1. és 7.2. alfejezet).  

10. 1989-ben folyamatosan n tt az NSZK külképviseleteit elhagyni nem kívánó 

keletnémet menekültek száma. Bár az NSZK több külképviseletének bezárására 

kényszerült, folyamatosan tárgyalt az NDK-val a helyzet megoldásáról. Az NSZK-ba jutott 

keletnémetek példája tovább növelte a menekültek számát (7.3. alfejezet). 

11. Magyarország nyugati határának megnyitása a keletnémet menekültek el tt 

indokolatlanná tette a berlini fal fennmaradását (7.4. alfejezet). 

12. A berlini fal leomlásának közvetlen kiváltó oka bürokratikus kapkodásra 

vezethet  vissza. A berlini fal leomlása az utazási szabályok könnyítése miatt valószín leg 

el bb-utóbb bekövetkezett volna, de nem ilyen váratlanul, hanem sokkal lassabban és 

ellen rzött módon. A berlini fal leomlása utat nyitott a német egység megvalósulásához, 

szimbolikusan jelezte a kommunista blokk megsz nését és a hidegháború befejez dését 

(7.5. és 7.6. alfejezet).    

 

 

4. A disszertáció témakörében megjelent publikációk 

 

MASÁT Ádám: Magyarország és a két német állam kapcsolatának alakulása 1949 és 1989 

között. In: Újrakezdések krónikája. 1867–2001. Magyar–német diplomáciai kapcsolatok. 

Szerk.: PRÖHLE Gergely – UJVÁRY Gábor. Budapest, Corvina, 2001. 123–148. p.  

(ISBN 963 13 5145 9) 

 

  



MASÁT Ádám: Berlin megosztottságának kialakulása. In: Öt Kontinens (Az Új- és 

Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei).  Szerk.:  MAJOROS István. Budapest, 

ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2004. 241–247. p. (ISSN 1589-

3839) 

 

MASÁT Ádám: A berlini fal megépítése (1961). In: Berlin, a megosztott város. Szerk.: 

NÉMETH István – TOLLAS Gábor. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 213–231. p.  

(ISBN 978 963 463 972 5) 

 

MASÁT Ádám: A berlini fal leomlása (1989). In: Berlin, a megosztott város. Szerk.: 

NÉMETH István – TOLLAS Gábor. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 441–455. p.  

(ISBN 978 963 463 972 5) 

 

MASÁT Ádám: Hétköznapok a megosztott Berlinben. In: Berlin, a megosztott város. 

Szerk.: NÉMETH István – TOLLAS Gábor. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 549–569. 

p. (ISBN 978 963 463 972 5) 

 

MASÁT Ádám: A keletnémet diktatórikus rendszer összeomlása és a német egyesülés 

(1989–1990). In: Németföldr l Németországba. Szerk.: FRANK Tibor. Budapest, Gondolat, 

2012. 304–325. p. (ISBN 978 963 693 317 3) 

 

MASÁT Ádám: A berlini fal áldozatai. In: A megértés mint hivatás. Köszönt  kötet Erdélyi 

Ágnes 70. születésnapjára. Szerk.: BÁRÁNY Tibor – GÁSPÁR Zsuzsa – MARGÓCSY István – 

REICH Orsolya – VÉR Ádám. Budapest, L’Harmattan, 2014. 378–393. p.  

(ISBN 978 963 236 798 9) 

 

  
 

 


